
 

 

 

 محل جغرافيايي رشته شغلي نام پدر نام خانوادگي نام رديف
تاريخ 

 مصاحبه

ساعت 

 مصاحبه

 
 

 نفر  51(         تعداد مورد نياز :    فارس بوشهر يجخل یمرکز شهدارشته شغلي : کمک پرستاری     ) 

 صبح 2088 82/7/77 خلیج فارس بوشهر مرکز شهدای کمک پرستاری ناصر ابراهیمی زهرا  1

 صبح 2088 82/7/77 فارس بوشهر یجخل یمرکز شهدا یکمک پرستار غالمحسین بازیار عنایت  8

 صبح 2088 82/7/77 خلیج فارس بوشهر مرکز شهدای کمک پرستاری ابراهیم حسینی زهرا  3

 صبح 2088 82/7/77 بوشهرمرکز شهدای خلیج فارس  پرستاریکمک  دهراب خسرویان شهال  4

 صبح 2088 82/7/77 فارس بوشهر یجخل یمرکز شهدا یکمک پرستار مهدی خلیفه فاطمه  5

 صبح 2088 82/7/77 خلیج فارس بوشهر مرکز شهدای کمک پرستاری حسین دشتی محمد  6

 صبح 2088 82/7/77 خلیج فارس بوشهر مرکز شهدای کمک پرستاری حسین دشتی نرگس  7

 صبح 2088 82/7/77 خلیج فارس بوشهر مرکز شهدای کمک پرستاری حسین رضائی هاجر  2

 صبح 2088 82/7/77 بوشهرمرکز شهدای خلیج فارس  کمک پرستاری سرخاب زارع خفری عاطفه  7

 صبح 2088 82/7/77 خلیج فارس بوشهر مرکز شهدای کمک پرستاری غالمحسین  زارعی رضا   18

 صبح 2088 82/7/77 بوشهرمرکز شهدای خلیج فارس  کمک پرستاری حیدر سخاوتمند فائزه  11

 صبح 2088 82/7/77 خلیج فارس بوشهر مرکز شهدای کمک پرستاری خلیل سلطانی سروستانی سعید  18

 صبح 2088 82/7/77 مرکز شهدای خلیج فارس بوشهر کمک پرستاری حسین صداقت فاطمه  13

 صبح 2088 82/7/77 خلیج فارس بوشهر مرکز شهدای پرستاریکمک  رستم صفری سمیه  14

 صبح 2088 82/7/77 خلیج فارس بوشهر مرکز شهدای کمک پرستاری محمد صفی آبادی منیژه  15

 صبح 2088 82/7/77 مرکز شهدای خلیج فارس بوشهر کمک پرستاری حمداله عابدکیش حمید  16

 صبح 2088 82/7/77 بوشهرمرکز شهدای خلیج فارس  کمک پرستاری عباس غالمی زهرا  17

 صبح 2088 82/7/77 بوشهرمرکز شهدای خلیج فارس  کمک پرستاری عباس غالمی محمدرضا  12

 صبح 2088 82/7/77 بوشهرمرکز شهدای خلیج فارس  کمک پرستاری عباس غالمی طاهره  17

 صبح 2088 82/7/77 خلیج فارس بوشهر مرکز شهدای کمک پرستاری نادر قاضی زاده حسین  88

 حصب 2088 82/7/77 مرکز شهدای خلیج فارس بوشهر کمک پرستاری اسفندیار قاضی زاده فاطمه  81

 صبح 2088 82/7/77 خلیج فارس بوشهر مرکز شهدای کمک پرستاری اقا میرزا قبادی کیوان  88

 صبح 2088 82/7/77 خلیج فارس بوشهر مرکز شهدای کمک پرستاری احمد قطب الدین فرزانه  83

 صبح 2088 82/7/77 خلیج فارس بوشهر مرکز شهدای کمک پرستاری نجف کرمی رقیه  84

 صبح 2088 82/7/77 خلیج فارس بوشهر مرکز شهدای کمک پرستاری رضا کره بندی رقیه  85

 صبح 2088 82/7/77 خلیج فارس بوشهر مرکز شهدای کمک پرستاری علی کره بندی زهره  86

 صبح 2088 82/7/77 خلیج فارس بوشهر مرکز شهدای کمک پرستاری امام قلی کریمی صفت زهرا  87

 صبح 2088 82/7/77 بوشهرمرکز شهدای خلیج فارس  کمک پرستاری حسین محمدی مهسا  82

 صبح 2088 82/7/77 مرکز شهدای خلیج فارس بوشهر کمک پرستاری غالمعباس مروت محمد  87

 صبح 2088 82/7/77 فارس بوشهرخلیج  مرکز شهدای کمک پرستاری حسین مالکی عاطفه  38
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 صبح 2088 87/7/77 خلیج فارس بوشهر مرکز شهدای کمک پرستاری ابوالحسن مهدیان میالد  31

 صبح 2088 87/7/77 خلیج فارس بوشهر مرکز شهدای کمک پرستاری رضا مهراور مهران  38

 صبح 2088 87/7/77 خلیج فارس بوشهر مرکز شهدای کمک پرستاری سیدجالل موسوی سیده نجمه  33

 صبح 2088 87/7/77 خلیج فارس بوشهر مرکز شهدای کمک پرستاری ذبیح اله مومنی سروستانی علیرضا  34

 صبح 2088 87/7/77 بوشهرمرکز شهدای خلیج فارس  کمک پرستاری جعفر نظری محمد  35

 نفر7رشته شغلي :  کمک پرستاری           ) مرکزآموزشي درماني قلب  (                     تعداد مورد نياز :  

 صبح 2088 87/7/77 مرکز آموزشی درمانی قلب کمک پرستاری نوروز آذرمهر شبنم  36

 صبح 2088 87/7/77 مرکز آموزشی درمانی قلب کمک پرستاری اسداله باژدان اکرم  37

 صبح 2088 87/7/77 مرکز آموزشی درمانی قلب کمک پرستاری محمد بحرینی فاطمه  32

 صبح 2088 87/7/77 مرکز آموزشی درمانی قلب کمک پرستاری شکراله برجی زاده کشتاسب سارا  37

 صبح 2088 87/7/77 مرکز آموزشی درمانی قلب کمک پرستاری موسی بویا فاطمه  48

 صبح 2088 87/7/77 مرکز آموزشی درمانی قلب پرستاریکمک  کرامت اله پیروزه وحید  41

 صبح 2088 87/7/77 مرکز آموزشی درمانی قلب کمک پرستاری غالمرضا توکلی زاده فرخنده  48

 صبح 2088 87/7/77 مرکز آموزشی درمانی قلب کمک پرستاری غالمرضا توکلی زاده فاطمه  43

 صبح 2088 87/7/77 درمانی قلبمرکز آموزشی  کمک پرستاری اکبر حاجیانی مبارکه  44

 صبح 2088 87/7/77 مرکز آموزشی درمانی قلب کمک پرستاری عبداله حیدری اسماء  45

 صبح 2088 87/7/77 مرکز آموزشی درمانی قلب کمک پرستاری علی نقی رضایی محترم  46

 صبح 2088 87/7/77 مرکز آموزشی درمانی قلب کمک پرستاری هوشنگ طاهری نجمه  47

 صبح 2088 87/7/77 مرکز آموزشی درمانی قلب کمک پرستاری رضا قلی عبودی سعیده  42

 صبح 2088 87/7/77 مرکز آموزشی درمانی قلب کمک پرستاری رستم عمادی زهرا  47

 صبح 2088 87/7/77 مرکز آموزشی درمانی قلب کمک پرستاری عبدالحسین فوالدی حسین  58

 صبح 2088 87/7/77 آموزشی درمانی قلبمرکز  کمک پرستاری غالمحسین کره بندی زیور  51

 صبح 2088 87/7/77 مرکز آموزشی درمانی قلب کمک پرستاری غالمعلی میرشکاری فاطمه  58

                                                                               نفر51(                      تعداد مورد نياز : برازجان يگنج يدشه يمارستانب کمک پرستاری  ) :رشته شغلي 

 صبح 2088 87/7/77 بیمارستان شهید گنجی برازجان کمک پرستاری علی افشارنژاد لیال  53

 صبح 2088 87/7/77 برازجان یگنج یدشه یمارستانب یکمک پرستار علیرضا پاک سرشت مصیب  54

 صبح 2088 87/7/77 بیمارستان شهید گنجی برازجان کمک پرستاری علی پالودی نازی   55

 صبح 2088 87/7/77 برازجان یگنج یدشه یمارستانب یکمک پرستار محمد جباری مریم  56

 صبح 2088 87/7/77 بیمارستان شهید گنجی برازجان کمک پرستاری سید مرتضی جعفری سیده محبت  57

 صبح 2088 87/7/77 بیمارستان شهید گنجی برازجان کمک پرستاری سیر مرتضی جعفری سید محمد  52

 صبح 2088 87/7/77 برازجان یگنج یدشه یمارستانب یکمک پرستار سید مرتضی جعفری سعیده  57

 صبح 2088 87/7/77 بیمارستان شهید گنجی برازجان کمک پرستاری محمد جهانبانی الهام  68
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 صبح 2088 6/2/77 بیمارستان شهید گنجی برازجان کمک پرستاری جواد جوکار مهدیه  61

 صبح 2088 6/2/77 بیمارستان شهید گنجی برازجان کمک پرستاری خداکرم جوکاری مهرداد  68

 صبح 2088 6/2/77 بیمارستان شهید گنجی برازجان کمک پرستاری غالمحسین دوستکام عاطفه  63

 صبح 2088 6/2/77 بیمارستان شهید گنجی برازجان کمک پرستاری عنایت اله رحیمی محدثه  64

 صبح 2088 6/2/77 بیمارستان شهید گنجی برازجان کمک پرستاری جعفر زیرراهی سعید  65

 صبح 2088 6/2/77 برازجان یگنج یدشه یمارستانب یکمک پرستار مصطفی سبحانی معصومه  66

 صبح 2088 6/2/77 برازجان یگنج یدشه یمارستانب یکمک پرستار کرم سلیم فر طاهره  67

 صبح 2088 6/2/77 بیمارستان شهید گنجی برازجان کمک پرستاری علی حسین سلیمانی اسماء  62

 صبح 2088 6/2/77 برازجان یگنج یدشه یمارستانب یکمک پرستار خیبر شریفی معصومه  67

 صبح 2088 6/2/77 بیمارستان شهید گنجی برازجان پرستاری کمک شهریار شهسواری ژیال  78

 صبح 2088 6/2/77 بیمارستان شهید گنجی برازجان کمک پرستاری عبداله شهنه برازجانی اعظم  71

 صبح 2088 6/2/77 برازجان یگنج یدشه یمارستانب یکمک پرستار محمدعلی شولی مسعود  78

 صبح 2088 6/2/77 شهید گنجی برازجانبیمارستان  کمک پرستاری یمرتض صداقت محدثه  73

 صبح 2088 6/2/77 بیمارستان شهید گنجی برازجان کمک پرستاری امان اله صیادنیا رحیمی آزیتا  74

 صبح 2088 6/2/77 بیمارستان شهید گنجی برازجان کمک پرستاری سید اکبر طالبی سید محمد  75

 صبح 2088 6/2/77 گنجی برازجانبیمارستان شهید  کمک پرستاری محمدحسین عباسی حمیده  76

 صبح 2088 6/2/77 بیمارستان شهید گنجی برازجان کمک پرستاری جابر علیپور علیرضا  77

 صبح 2088 6/2/77 برازجان یگنج یدشه یمارستانب یکمک پرستار غالمرضا غالمی مطلق حمیدرضا  72

 صبح 2088 6/2/77 برازجان یگنج یدشه یمارستانب یکمک پرستار حبیب اله فرجام مهران  77

 صبح 2088 6/2/77 بیمارستان شهید گنجی برازجان کمک پرستاری باقر فرهمند علی  28

 صبح 2088 6/2/77 بیمارستان شهید گنجی برازجان کمک پرستاری محمدرضا فرهمند بهزاد  21

 صبح 2088 6/2/77 بیمارستان شهید گنجی برازجان کمک پرستاری حسن فریدونی عارف  28

 صبح 2088 6/2/77 بیمارستان شهید گنجی برازجان کمک پرستاری امراله فالحیان هما  23

 صبح 2088 6/2/77 بیمارستان شهید گنجی برازجان کمک پرستاری آرسام قائدی مژده  24

 صبح 2088 6/2/77 بیمارستان شهید گنجی برازجان کمک پرستاری فرامرز قائدی قره میر شاملو صابر  25

 صبح 2088 6/2/77 بیمارستان شهید گنجی برازجان کمک پرستاری سبزعلی کرمی شهره  26

 صبح 2088 6/2/77 بیمارستان شهید گنجی برازجان کمک پرستاری غالمعلی کره بندی فاطمه  27

 صبح 2088 6/2/77 بیمارستان شهید گنجی برازجان کمک پرستاری حیدر محمدزاده عباس  22

 صبح 2088 6/2/77 بیمارستان شهید گنجی برازجان کمک پرستاری اکبر مشهدی زاده رخساره  27

 صبح 2088 6/2/77 بیمارستان شهید گنجی برازجان کمک پرستاری محمد منصوری زاد ایوب  78

 

 

 



 

 

 

 محل جغرافيايي رشته شغلي نام پدر نام خانوادگي نام رديف
تاريخ 

 مصاحبه

ساعت 

 مصاحبه

 صبح 2088 7/2/77 گنجی برازجانبیمارستان شهید  کمک پرستاری احمد نشاط خو جعفر  71

 صبح 2088 7/2/77 بیمارستان شهید گنجی برازجان کمک پرستاری سیدعبدالرحیم هاشمی سیده زهرا  78

 صبح 2088 7/2/77 بیمارستان شهید گنجی برازجان کمک پرستاری محمد کریم یزدانی اعظم  73

 نفر 8)ره(کنگان(       تعداد مورد نياز :رشته شغلي : کمک پرستاری         )بيمارستان امام خميني  

 صبح 2088 7/2/77 بیمارستان امام خمینی)ره(کنگان کمک پرستاری نادر افشاری پور مینا  74

 صبح 2088 7/2/77 بیمارستان امام خمینی)ره(کنگان کمک پرستاری سلطان اکبری فاطمه  75

 صبح 2088 7/2/77 خمینی)ره(کنگانبیمارستان امام  کمک پرستاری جواد پروانه زهرا  76

 صبح 2088 7/2/77 بیمارستان امام خمینی)ره(کنگان کمک پرستاری سید محمدهاشم حسینی فاطمه   77

 صبح 2088 7/2/77 بیمارستان امام خمینی)ره(کنگان کمک پرستاری نوروز حکیمی فاطمه  72

 صبح 2088 7/2/77 بیمارستان امام خمینی)ره(کنگان کمک پرستاری حسن دارزد سارا  77

 صبح 2088 7/2/77 بیمارستان امام خمینی)ره(کنگان کمک پرستاری داریوش دیوانی شیرین  188

 صبح 2088 7/2/77 بیمارستان امام خمینی)ره(کنگان کمک پرستاری عبدالرسول رضائی آتنا  181

 صبح 2088 7/2/77 بیمارستان امام خمینی)ره(کنگان کمک پرستاری علی رکابدار مسعود  188

 صبح 2088 7/2/77 بیمارستان امام خمینی)ره(کنگان کمک پرستاری کاکاقلی زاللی محمد  183

 صبح 2088 7/2/77 بیمارستان امام خمینی)ره(کنگان کمک پرستاری علی سیراب رقیه  184

 صبح 2088 7/2/77 بیمارستان امام خمینی)ره(کنگان کمک پرستاری علی شیر شرفی منش سجاد  185

 صبح 2088 7/2/77 بیمارستان امام خمینی)ره(کنگان کمک پرستاری پرویز عباسی فاطمه   186

 صبح 2088 7/2/77 بیمارستان امام خمینی)ره(کنگان کمک پرستاری هادی قلندریان فاطمه   187

 نفر2تعداد مورد نياز :                       (ير)ع(دیامام هاد يمارستانب رشته شغلي : کمک پرستاری         ) 

 صبح 2088 7/2/77 یر)ع(دیامام هاد یمارستانب یکمک پرستار عبدالرسول ایمانخواه مرضیه  182

 صبح 2088 7/2/77 بیمارستان امام هادی)ع(دیر کمک پرستاری غالمرضا پهلوان زهرا  187

 نفر   7(                تعداد مورد نياز :  )ع(گناوهينالمن يرام يمارستانب رشته شغلي :  کمک پرستاری         ) 

 صبح 2088 7/2/77 بیمارستان امیر المنین)ع(گناوه کمک پرستاری خداداد کاریاب الیاس  118

 صبح 2088 7/2/77 بیمارستان امیر المنین)ع(گناوه کمک پرستاری حسن اکبری موسی  111

 صبح 2088 7/2/77 المنین)ع(گناوهبیمارستان امیر  کمک پرستاری درویش بهمیاری حمیده  118

 صبح 2088 7/2/77 بیمارستان امیر المنین)ع(گناوه کمک پرستاری ابراهیم حسن زاده مرتضی  113

 صبح 2088 7/2/77 بیمارستان امیر المنین)ع(گناوه کمک پرستاری عبداله حیدری سحر  114

 صبح 2088 7/2/77 بیمارستان امیر المنین)ع(گناوه کمک پرستاری مندنی خوش رفتار هادی  115

 صبح 2088 7/2/77 بیمارستان امیر المنین)ع(گناوه کمک پرستاری بهرام روئین تن حمیده  116

 صبح 2088 7/2/77 بیمارستان امیر المنین)ع(گناوه کمک پرستاری عبدالخضر شهاب زاده امینه  117

 صبح 2088 7/2/77 )ع(گناوهینالمن یرام یمارستانب یکمک پرستار جوان شیر عربی سروش  112



 

 

 

 صبح 2088 7/2/77 بیمارستان امیر المنین)ع(گناوه کمک پرستاری جوان شیر عربی داریوش  117

 صبح 2088 7/2/77 بیمارستان امیر المنین)ع(گناوه کمک پرستاری غالمعلی فخری زادگان الهه  188

 محل جغرافيايي رشته شغلي نام پدر نام خانوادگي نام رديف
تاريخ 

 مصاحبه

ساعت 

 مصاحبه

 صبح 2088 18/2/77 بیمارستان امیر المنین)ع(گناوه کمک پرستاری نجف کرمی صادق  181

 صبح 2088 18/2/77 بیمارستان امیر المنین)ع(گناوه کمک پرستاری سیدنصراله موسوی سیدعلی  188

 صبح 2088 18/2/77 بیمارستان امیر المنین)ع(گناوه کمک پرستاری مصطفی موسوی سید محسن  183
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